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DAROVACÍ SMLOUVA  

 

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

ID O02546.0001 
 

 
 
 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 
 číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „dárce“) 
 
a 
 
„Na volno“ 
se sídlem: Kochánov 7, 582 53 Štoky 
zastoupen: BcA. Zuzana Kazdová, jednatelka                                                                     
IČO: 22847448 
bankovní spojení: Fio banka, a. s. 
 číslo účtu 2200596995/2010 
(dále jen „obdarovaný“);  
dárce a obdarovaný pak společně dále též jen („smluvní strany“) 
 

Čl. I 

Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 40 000,- Kč (dále jen „dar“) 

a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

Čl. II 

1) Dárce prohlašuje, že na daru uvedeném v Čl. I neváznou žádná práva třetích osob.  
 

2) Dárce zašle dar obdarovanému do 30 dnů od účinnosti smlouvy na bankovní účet 
obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Čl. III 

1) Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce 

ve prospěch bankovního účtu obdarovaného. 
 

2) Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce. 



ČI. IV 

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce 

a jedno pro obdarovaného. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní dárce. 

5) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - vlastní žádost. 

7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 4. 2018 usnesením 

č. 0695/12/2018/RK. 

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

smluv. 

V J/Í^ll.dne w  r w  ^  I S . M I  V Jihlavě dne 

Za obdarovaného Za dárce 

/, Jot J3JIUKV 
IC: 228 47 448 

.I • "7"7yl -too ono mi 

Na Volno, z. s. 
Koehánov 7, 582 53 Štoky 

i u tf .-onsKazachytka.cz 
v.'vv. kGnskazachytka.cz 

BcA. Zuzana Kazdová 
jednatelka 

oana 

Jihlava 
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Z A D O S T  
D -íi 

O FINANČNÍ PODPORU SPOLKU PRO ROK 2018 oiřL Čtt/Zó<fe 

NÁZEV PROJEKTU: Koně pro Vysočinu - Koně dětem 
KUJIP015YMIW 

1. ÚDAJE O ŽADATELI 
a) Název žadatele: „Na volno,, 

Právní forma: spolek 
IČ:228 47 448 
DIČ:CZ 228 47 448 

Ulice: Kochánov 
Orientační číslo, 7 
Obec: Štoky 
Okres: Havlíčkův Brod 
PSČ: 582 53 
Telefon: 774 183 809 
Fax: 
E-mail:info@konskazachytka.cz 
www:www.konskazachytka.cz 

c) Statutární zástupce žadatele (funkce): 
Jméno a příjmení, titul:Zuzana Kazdová, BcA. 
Adresa: Kochánov 7 
Mobil:774 183 809 

E-mail: info@konskazachytka.cz 

d) Bankovní spojení: 
Číslo účtu:2200596995 
Banka, kód banky:2010 účet je dle zákona o neziskových org.transparentní 

2. ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ ŽÁDOSTI 

Cíl projektu (včetně územní působnosti) 

Cílem spolku je postarat se o zanedbané, nemocné nebo nepotřebné koně, o které 
jejich majitelé ztratili zájem, nebo se již o ně nemohou z různých důvodů starat, či 
zanedbali jejich péči, včetně problémů s problémovými či agresivními koňmi. 

Synergickou aktivitou spolku je napomáhat dětem z dětských domovů a 
speciálních základních škol prostřednictvím aktivit s využítím koní (dále jen AVK) 
k jejich začlenění do běžného života v co největší možné míře a zkvalitnění jejich 
integrace do sociální skupiny, zvýšení jejich psychické a fyzické kondice. 

Aktivity jsou vykonávány v areálu spolku a přilehlých jízdárnách pro děti z okresu 
Havlíčkův Brod a Jihlava, nebo přímo v krajských organizacích. 
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Popis projektu (odůvodnění): 

Realizací projektu „Koně pro Vysočinu - Koně dětem" se snažíme rozšířit naše 
služby pro koně v nouzi o terapeutické služby pro sociálně, zdravotně a psychicky 
znevýhodněné děti kraje Vysočina, prostřednictvím aktivit s využitím koní na pravidelné 
úrovni. 

V rámci projektu navážeme na sedmiletou spolupráci s Dětským centrem v Jihlavě. 

V DC zrealizujeme pravidelné AVK (Aktivity využívající koně) arteterapie, muzikoterapie. 

Do konce roku 2018 zrealizujeme 20 těchto terapií po dohodě spaní ředitelkou DC 
MUDr. Ryglovou v pravidelných intervalech (reference z DC v příloze). 

S nabídkou jsme oslovili i další krajské organizace, s kterými jsme v jednání (Dětský 
domov v Humpolci, Domov Jeřabina). 

Účel příspěvku: 
Příspěvek bude využit na dofinancování projektu "Koně pro Vysočinu- Koně dětem", 
především pak na personální a materiální zajištění projektu. 

Způsob realizace projektu včetně časového harmonogramu: 

Datum zahájení projektu: 01. 04.2018 
Datum ukončení projektu 31.12. 2018 

Aktivity s využitím budou prováděny za asistence dvou koní různého typu s licencí 
České hiporehabilitační společnosti pro AVK. Dále se bude projekt realizovat za 
asistence realizačního týmu. Skupinové aktivity s využitím koní budou poskytována pěti 
až deseti dětem jednou až dvakrát týdně. Jednou měsíčně bude uskutečněna skupinová 
terapie pro zdravé děti předškolního věku, kdy budou mít možnost zblízka poznat koně 
a získat vztah k živému tvoru. Tři dny v týdnu bude prováděn výcvik koní a aktivity 
nezbytně spojené s poskytováním těchto aktivit, (chystání krmiva, údržba postrojů a 
pomůcek, plánování terapií i následných tréninků atd.). Koním využíváným pro AVK 
bude denně zajištěno krmení a péče o ně. 
„Koňské záchytka" - tady jde o celoroční provoz, závislý na počtu a stavu přijatých koní. 
Zde je nutné se o koně denně postarat, zajistit jim dostatek krmiva, veterinární péči, 
výcvik, a mnoho dalšího. Vše vždy vychází z individuality koně a podmínek, ze kterých 
daný jedinec přišel. Průměrně využívá služby koňské záchytky celoročně 5 koní (jejich 
množství a délka pobytu se mění dle potřeb, nebo je závislé na čase, který potřebujeme 
k nalezení nového domova a vhodných podmínek pro koně). Následně koně 
umisťujeme s předkupním právem do předem prověřených domovů. Řěšíme také 
externí případy zanedbání péče a týrání koní zejména na Vysočině, ale i po celé ČR, 
nevyjímaje hromadné chovy, čítající i několik desítek jedinců,např kauza Votice 80 
koní, viz média/ 

Význam projektu: 
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rozšíření terapeutických služeb pro zdravotně, fyzicky a sociálně znevýhodněné 
děti, zlepšení kvality jejich života a integrace do společnosti 
posílení občanské společnosti na místní a regionální úrovni (dobrovolnictví) 

vytváření pozitivního vztahu zdravých i postižených ke zvířeti i přírodě 

pokračování činnosti „Koňské záchytky" pro koně v nouzi z celé ČR 

Výstupy pro hodnocení projektu: 

- evidenční listy koní v nouzi 
- zápis o poskytnutých aktivitách s využitím koní 

- Anketa klientely, reference, zpětné vazby, vyhodnocení projektu 

Odpovědná osoba za projekt (přfp. odborný garant projektu): 
Jméno a příjmení:Zuzana Kazdová 
Adresa: Kochánov 7, 58253 

Telefon: 774 183 809 
Fax: 
E-mail:info@konskazachytka.cz 

Kontaktní osoba (pokud není totožná s odpovědnou osobou): 
Jméno a příjmení: 
Adresa: 

Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

3. ROZPOČET PROJEKTU 

a) Celkové náklady realizované akce: 90000-Kč 

z toho: 

výše požadovaného příspěvku 50000,- Kč 

vlastní zdroje: 40000,- Kč /pořádání benefiční akce 2018-předpoklad/ 

jiné zdroje (rozepsat poskytovatele včetně částek): 
Předpokládané zdroje financování pro rok 2018: 
Nadace na ochranu zvířat 10000 ,- Kč 

info@konskazachytka.cz 
www.konskazachytka .cz 


